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ग्रेगलन एक सूक्ष्िदर्ाक पनहिजे िोतन.

"बनबन," तो म्िणनलन,

“िनझ्यनसनठी एक सूक्ष्िदर्ाक ववकत घ्यन.”

“कश्यनसनठी पनहिजे तुलन?” वडडलनांर्ी वविनरले.

“िी त्यनतूर् छोट्यन छोट्यन वस्तू पनिू र्कतो,” ग्रेग म्िणनलन.

“तू सूक्ष्िदर्ाकनमर्वनय छोट्यन वस्तू पनिू र्कत र्निी कन?” 

वडडलनांर्ी वविनरले.





“यन बब ांदकूड ेबघ.

ककती छोटन आिे िन. 

िी िुांगी बघ.

िी तर खूपि छोटीर्ी आिे.

अजूर् कनय पिनयिां आिे तुलन?”



“बरां, ग्रेग म्िणनलन.

बबलीकड ेएक सूक्ष्िदर्ाक आिे.

एकन खोक्यनिध्ये तो आणलन िोतन

कनिेच्यन कनिी स्लनईडसोबत.

कोळ्यनच्यन पनयनवरील छोटे केस पण तो पनिू 

र्कतो.

पक्ष्यनच्यन पांखनवरील छोटे छोटे िुक तो पनिू 

र्कतो.

ते खूप छोटे असतनत पण सूक्ष्िदर्ाकनखनली ते 

िोठे हदसतनत.

िलन पण त्यन गोष्टी पिनयच्यन आिेत.”



“तू बबलीच्यन सूक्ष्िदर्ाकनतूर् पनिू र्कत र्निी कन?”

ग्रेगच्यन वडडलनांर्ी वविनरले.

“बबली वनपरत आिे तो,

िलन िनझन स्वतःिन पनहिजे आिे.” ग्रेग म्िणनलन.



“िलन यनवर वविनर करनवन लनगेल,” वडील म्िणनल.े

“सूक्ष्िदर्ाकनिी ककां ित खूप जनस्त असते.”

“िो कन?" ग्रेग म्िणनलन.

“बबलीच्यन वडडलनांर्ी जनस्त पसैे र्निी हदले.”

“िी त्यनांच्यनर्ी बोलेल,” ग्रेगिे वडील म्िणनले.



ग्रेगिे वडील बबलीच्यन वडडलनांसोबत बोलल.े

र्ांतर त्यनांर्ी एक सूक्ष्िदर्ाक खरेदी करनयलन सुरवनत 

केली.

ते खेळणयनांच्यन दकुनर्नत गेल.े

र्ांतर ते िोठे ववभनग असलेल्यन दकुनर्नत गले.े

जजथे वनपरलेले सूक्ष्िदर्ाक ववकले जनतनत अश्यन 

दकुनर्नत ते गेले.

एक िोठां खोक घेऊर् ते घरी आले.

“ग्रेग," त्यनांर्ी िनक िनरली.

“यन खोक्यनिध्ये कनय आिे?" त्यनर् ेवविनरले.

“उघड ते आणण बघ,” त्यनिे वडील म्िणनले.

ग्रेगर् ेखोकां उघडलां.

“व्वन! ककती छनर् सूक्ष्िदर्ाक आिे िन,” ग्रेग म्िणनलन.





“तूम्िनलन खूप पसैे दयनव ेलनगले कन?” ग्रेगर् ेवविनरले.

“र्निी, खूप जनस्त र्निी,” ग्रेगिे वडील म्िणनले.

ग्रेगच्यन वडडलनांर्ी सूक्ष्िदर्ाक णखडकीच्यन सिोर एकन टेबलवर 

ठेवलन.

“त्यनिधूर् पिन आतन,” ते म्िणनले.

ग्रेग खनली बसलन.

त्यनर् ेसूक्ष्िदर्ाकनतूर् पहिल.े



“िलन यनिध्ये कनिीि हदसत र्निी.

सांपणूा अांधनर आिे त्यनत,” तो म्िणनलन.

“खनलच्यन बनजूलन असलेल्यन आरश्यनवर जोपयंत प्रकनर् 

पडत र्निी तोपयंत त्यनलन किरव,” त्यनिे वडील म्िणनले.

ग्रेगर् ेआरसन किरवलन.

“िलन आतन कनिीतरी हदसत आिे,” तो म्िणनलन.

“बरां ग्रेग, आतन त्यनतूर् छोट्यनश्यन गोष्टी बघ,” त्यनिे 

वडील म्िणनले.



ग्रेग र्नांत बसलन.

“तुम्िी िनझ्यनसनठी स्लनईड्स आणल्यन र्निीत कन?”

“र्निी ग्रेग,” त्यनिे वडील म्िणनले.

“तू स्वतःि छोट्यन गोष्टी र्ोध आणण स्लनईड बर्व.” 

“कनय पनिू आतन िी?” ग्रेगर् ेवविनरले.

“कनय आिे छोटां?”

तो पळत स्वयांपनकघरनत गेलन.



“आई,” तो म्िणनलन, “िलन कनिीतरी छोट्यनश्यन गोष्टी दे ज्यन 

िी सूक्ष्िदर्ाकनतूर् पनिू र्कतो.”

त्यनच्यन आईच्यन िनतनिध्ये मिठनिन डबन िोतन.

“िीठ घेऊर् बघ,” ती म्िणनली.

ग्रेग पळत गेलन आणण एक कनिेिी स्लनईड घेऊर् आलन.

त्यनर् ेत्यनवर थोडां िीठ टनकलां.

र्ांतर तो ते घेऊर् सूक्ष्िदर्ाकनकड ेगेलन.

आणण त्यनवर स्लनईड ठेवली.



“थनांब,” ग्रेगिे वडील म्िणले. 

“ते कसां वनपरनयिां िे िी तुलन दनखवतो.”

जोपयंत िीठ हदसत र्निी तोपयंत त्यनिे िनकां कसे किरवनयिे 

िे त्यनांर्ी ग्रेगलन दनखवलां.

“िे िीठ तर िोठयन खड्यनांसनरखां हदसत आिे,” ग्रेग म्िणनलन.

“िो,” त्यनिे वडील म्िणनल.े



“िीठ त्यनच्यन आधीच्यन आकनरनपके्षन १०० पट िोठां हदसत आिे.”

“१०० पट िोठां !” ग्रेग म्िणनलन.



तेव्िढ्यनत ग्रेगिी आई आत आली.

“िलन पण पनिू दे ते िीठ,” ती म्िणनली.

ततर् ेिी सूक्ष्िदर्ाकनतूर् पहिलां.

“अरे बनपरे,” ती म्िणनली.

“िे िीठ तर दगडनांसनरखां हदसत आिे.

ग्रेग स्वयांपनकघरनत ये. आपण आणखी छोट्यन वस्तू र्ोधू.”

ग्रेग लगेिि गेलन र्निी.

तो त्यन मिठनकड ेपिनत रनहिलन. 



“त्यनत थोडां पनणी टनक,” त्यनिे वडील म्िणनले.

ग्रेगर् ेपनणी आणलां आणण मिठनवर पनणयनिन एक थेंब टनकलन.

र्ांतर त्यनर् ेसूक्ष्िदर्ाकनतूर् पनहिलां.

“बनबन,” तो ओरडलन. “िीठ लिनर् लिनर् िोत आिे. ते र्निीस 

िोत आिे. ते र्निीस झनलां!”



“िनझां िीठ र्निीस झनलां आिे !” ग्रेग म्िणनलन.

“कुठां गेलां ते?” 

“ते पनणयनिध्ये गेलां,” त्यनिे वडील म्िणनले.

“ती स्लनईड उन्िनिध्ये ठेव. ततलन कोरडां िोऊ 

दे.”

ग्रेगर् ेती स्लनईड उन्िनिध्ये ठेवली. र्ांतर 

त्यनर् ेदसुरी स्लनईड घेतली आणण तो

स्वयांपनकघरनत गेलन.

“िल आतन आपण सनखर पनिू,” ग्रेग त्यनच्यन 

आईलन म्िणनलन.

ग्रेगच्यन आईर् ेत्यनलन थोडी सनखर हदली. त्यनर् े

ती स्लनईडवर ठेवली.



र्ांतर ती सूक्ष्िदर्ाकनतूर् पनिणयनसनठी तो 

परत गेलन.



“सनखरसुद्धन ठोकळ्यनांसनरखी हदसत आिे, परांतु िे ठोकळे 

मिठनच्यन ठोकळ्यनांसनरखे र्निी,” तो म्िणनलन.

“त्यनत थोडां पनणी टनक,” त्यनिे वडील म्िणनल.े

“र्निी,” ग्रेग म्िणनलन. “िीठ र्निीस झनलेलां आिे. आतन 

सनखरसुद्धन र्निीर्ी िोईल.”

“तु ठेवलेली स्लनईड कोरडी झनली आिे कन ते पिन,” त्यनिे 

वडील म्िणनले.



ग्रेगर्े पनहिलां.

“बनबन,” तो म्िणनलन.

“िीठ पनणयनतूर् बनिेर आलां आिे.

ते स्लनईडवर परत आलां आिे.

परांतु आतन ते वगेळां हदसत आिे.”

“जेव्िन स्िहटक पनणयनिध्ये तयनर िोतनत तेव्िन ते

र्ीट हदसतनत,” त्यनिे वडील म्िणनले.

“स्िहटक!” ग्रेग म्िणनलन.

“िे कनय असतां?”

“त्यनांच्यनकडे पिन आणण तर्रीक्षण कर,”

त्यनिे वडील म्िणनले.



ग्रेगर्े ती स्लनईड सूक्ष्िदर्ाकनखनली ठेवली.

“अरे,” तो म्िणनलन.

“िे िीठ आतन तर कनिेच्यन ठोकळ्यनांसनरखां हदसत

आिे.”



“िलन पनिू दे आणण आईलन बोलनवां,” त्यनिे वडील

म्िणनले .

ग्रेग आईलन बोलवनयलन गेलन.

त्यनच्यन आईर्े सूक्ष्िदर्ाकनतूर् पनहिलां.

“िे एकदि हिऱ्यनसनरखां हदसत आिे,” ती म्िणनली.

“बरोबर,” ग्रेगिे वडील म्िणनले.

“हिच्यनसनरखेि सनखर आणण मिठनच्यन प्रत्येक छोट्यन

स्िहटकनांर्न धनरदनर कडन असतनत.”

“प्रत्येक स्िहटकनांर्न धनरदनर कडन असतनत कन?” ग्रेगर्े

वविनरलां.

“िो,” त्यनिे वडील म्िणनले.



“िलन आपण सनखरेिे कनिी िनांगले स्िहटक पनिूयन.” ग्रेग

म्िणनलन.

त्यनर्े सनखरेवर थोडां पनणी टनकलां.

र्ांतर त्यनर्े सूक्ष्िदर्ाकनतूर् पनहिलां.

प्रत्येक छोटे ठोकळे लिनर् लिनर् िोत िनलले िोते.

“ते र्नहिसे िोत आिे, र्निीसे िोत आिे, र्निीसे झनल,े” ग्रेग

म्िणनलन.

त्यनर्े ती स्लनईड उन्िनिध्ये ठेवली.



ती कोरडी झनली िोती तेव्िन त्यनर्े ती पहिली.

सनखर िी कनिेच्यन िुलनांसनरखी हदसत िोती.

“ककती सुांदर स्िहटक आिे िे,” ग्रेग म्िणनलन.

“िलन आतन आपण मिरपडू पनिू.”

त्यनर्े कनिी मिरपडू स्लनईडवर ठेवली आणण सूक्ष्िदर्ाकनतूर्

पनहिलां.

“आतन स्िहटक हदसत र्निीत,

मिरपडू िी किऱ्यनसनरखी हदसत आिे,” तो म्िणनलन.



दसुऱ्यन हदवर्ी र्नळेलन सुट्टी िोती.

ग्रेगिन मित्र बबली घरी आलन िोतन.

“आत ये आणण िनझन र्वीर् सूक्ष्िदर्ाक पिन,” ग्रगे

म्िणनलन.



“िन खूप िनांगलन सूक्ष्िदर्ाक आिे,” बबली म्िणनलन.

“िलन कनिी स्लनईड पनिू दे.”

“िी स्वतःि स्लनईड बर्वलेल्यन आिे,” ग्रेग म्िणनलन.

आणण त्यनर्े सनखर आणण मिठनच्यन बर्वलेल्यन स्लनईड त्यनलन

दनखवल्यन.

बबलीर्े त्यन पहिल्यन.

“िे स्िहटक आिेत,” ग्रेग म्िणनलन.

“हिऱ्यनसनरखां सनखर आणण मिठनच्यन प्रत्येक छोट्यन स्िहटकनांर्न

धनरदनर कडन असतनत.”

“सगळांकनिी स्िहटकनांपनसूर् बर्लेलां असत कन?” 

बबलीर्े वविनरलां.

“र्निी, िी मिरपडू पिन,” ग्रेग म्िणनलन.

बबलीर्े मिरपडुकडे पनहिलां.



“िल आपण आणखी गोष्टी पनिू,” तो म्िणनलन .

“पीठनबद्दल कनय वनटतांय तुलन?

तू पीठनिन वविनर केलन कन?

लोणी आणण दधुनववषयी कनय वनटतांय तुलन?”

“एकन वळेी एकि पदनथा पनिू,” ग्रेग म्िणनलन.

तो थोडां पीठ घेऊर् आलन आणण ते स्लनईडवर

ठेवलां.

“त्यनत एक थेंब पनणी टनक,” बबली म्िणनलन.

“पीठ पनणयनत ववरघळूर् जनईल कन?” ग्रगेर्े

वविनरलां.

“िलन िनहित र्निी,” बबली म्िणनलन.

ग्रेगर्े वपठनवर थोडां पनणी टनकलां.





त्यनर्े सूक्ष्िदर्ाकनतूर् पनहिलां.

“र्निी,” तो म्िणनलन.

“पीठ ततथांि रनहिलां आिे.”

“तुझ्यनकडे त्यनवर ठेवणयनसनठी कनिेिां झनकण र्निी कन?” 

बबलीर्े वविनरलां.

“त्यनवर एक कनिेिां झनकण ठेव.”

“कन?” ग्रेगर्े वविनरलां.

“तुलन ते जनस्त िनांगलां हदसेल,” बबली म्िणनलन.



ग्रेग त्यनवर कनिेिां झनकण ठेवत असतनर्न बबलीर्े पनहिलां.

“एकदि धपकर् टनकू र्को,” तो म्िणनलन.

“कन र्को?” ग्रेगर्े वविनरलां.

“त्यनवर खूप सनरे िविेे िुगे तयनर िोतील,” बबली म्िणनलन.

“छनर्! िलन पिनयिां आिे ते कश्यनसनरखां हदसतां,” ग्रगे म्िणनलन.





“िो, तुलन हदसेल त,े” बबली म्िणनलन.

“कनिेिे झनकण जोरनत टनक त्यनवर,” बबली म्िणनलन.

ग्रेगर्े तसांि केलां.

र्ांतर त्यनर्े स्लनईडवर पनहिलां.

“िे िोठे कनळे वतुाळ कसले आिेत?” ग्रेगर्े वविनरलां.

“िविेे िुगे,” बबली म्िणनलन.

“िलन आवडले ते!” ग्रेग म्िणनलन.

“पीठ कुठां आिे?”

“िलन पनिू दे,” बबली म्िणनलन.

“ते छोटे स्पष्ट हदसणनरे र्क्कीि पीठ असेल.”



आणण तेव्िनि ग्रेगिी आई आतिध्ये आली.

“पीठ?” ती म्िणनली.

“िलन पनिू दे ते कसां हदसतां.

िलन कनळे वतुाळां हदसत आिेत.”

“ते िविेे िुगे आिेत,” ग्रेग म्िणनलन.



“िुगयनांच्यनिध्ये पिन.

तुलन ततथे छोटांसां स्पष्ट कनिीतरी हदसेल,

तेि पीठ आिे.”

“ग्रेग, तुलन सवाकनिी िनहित आिे,” त्यनिी आई म्िणनली .

“र्निी, खूप जनस्त र्निी िनहित,” ग्रेग म्िणनलन.

त्यनर्े बबलीकडे पनहिलां.



ग्रेगिी आई मर्लनई करणयनसनठी गेली.

ग्रेग आणण बबली वगेवगेळे पदनथा र्ोधू लनगले.

त्यनांर्ी सुक्षिदर्ाकनतूर् लोणी पनहिलां.

त्यनांर्ी दधू पनहिलां.

धुळीिे कण पहिले.

प्रत्येक मितर्टनलन ग्रेगिी आई त्यनांर्न बोलतनर्न ऐकत िोती की, 

“अरे ह्यनच्यनकडे पिन.”

“व्वन! िे बघ.”

र्ांतर ते ततच्यन र्ेजनरी उभे िोते.

“आम्िी तुझ्यनकडे असलेलन धनगन पनिू कन?” त्यनांर्ी वविनरलां.



“िो र्क्कीि,” ती म्िणनली.

“िन कॉटर्च्यन धनगयनिन तुकडन घे.”

ग्रेगर्े तो धनगन घेतलन.



त्यनर्े एक स्लनईड बर्वली आणण ती सूक्ष्िदर्ाकनतूर्

पहिली.

“िे तर आतनपयंतच्यन स्लनईडपके्षन खूपि छनर् आिे,” तो

म्िणनलन.



“बबली िे पिन.

आई तू पण पिन.”

ग्रेगच्यन आईर्े पनहिलां.

बबलीर्िेी पनहिलां.

एकन कॉटर्च्यन धनगयनिध्ये खूप सनऱ्यन धनगयनांिन पीळ

घनतलेलन िोतन.

“िे खूपि आश्ियाकनरक आिे,” ग्रेगिी आई म्िणनली.

“िनझ्यनकडिन लोकरीिन धनगन घेऊर् पिन.”

ग्रेगर्े एक लोकरीिन तुकडन घेतलन आणण सूक्ष्िदर्ाकनखनली

ठेवलन. 

एकन लोकरीच्यन धनगयनिध्ये खूप सनऱ्यन धनगयनांिन पीळ िोतन.



“परांतु बबली िे पिन,” ग्रेग म्िणनलन.

“यन लोकरीच्यन धनगयनांपकैी एकन धनगयनकडे पिन.

त्यनच्यनवर सगळीकडे खवले आिेत, िनश्यनांच्यन खवल्यनांसनरखे.”

बबलीर्े पनहिलां.

“िो,” बबली म्िणनलन.

“कदनचित सगळेि केस तसे हदसत असतील.”



“केस!” ग्रेग ओरडलन.

“केसनांिन लोकरीर्ी कनय सांबांध आिे?”

“वविनर कर,” बबली म्िणनलन.

“लोकर कुठूर् येते?”

ग्रेग वविनर करू लनगलन.

“िेंढ्यनांपनसूर्,” ग्रेग ओरडलन.

“आतन िलन कळनलां, लोकर िे िेंढ्यनिे केस असतनत.”



सोिवनरी ग्रेग र्नळेतूर् घरी आलन.

त्यनिेकडे एक कल्पर्न िोती.

“िी आतन वगेवगेळे केस सूक्ष्िदर्ाकनतूर्

पनिणनर आिे,” तो त्यनच्यन आईलन म्िणनलन.

त्यनर्े त्यनच्यन डोक्यतूर् एक केस ओढूर्

कनढलन.

“आतन िी पनितो िे कसां हदसतां,” तो म्िणनलन.

त्यनर्े एक स्लनईड बर्वली.

आणण केस पहिलन.

“तो केस लोकरीसनरखनि हदसतोय कन?”

त्यनच्यन आईर्े वविनरलां.

ग्रेगर्े आईकडे पनहिलां.



“िी िेंढी र्निी,” तो म्िणनलन.

“परांतु िनझ्यन केसनांर्निी खवले आिेत.”

“ग्रेग,” त्यनिी आई म्िणनली.

“िी वविनर करतेय की कुत्र्यनिे केस कसे हदसतील.”

“आई,” ग्रेग म्िणनलन.

“िी जसन वविनर करतोय तसनि वविनर तु पण करतेय,

िी कुठे र्ोधू कुत्रन?”



आणण तेव्िनि दरवनजनिी बले वनजली.

ग्रेगर्े दनर उघडलां.

“िी आत येऊ कन?” मिसेस ब्रिूर्े वविनरलां.



ग्रेगर्े ततच्यन कुत्र्यनकडे पनहिलां.

“िो र्क्कीि मिसेस ब्रिू यन आत यन,” ग्रेग

म्िणनलन.

“र्िस्ते मिसेस ब्रिू,” ग्रेगिी आई म्िणनली.

“ग्रेग! कुत्रन!

मिसेस ब्रिू आम्िनलन कोकोिन एखनदन केस

मिळेल कन?

ग्रेगलन तो सुक्ष्िदर्ाकनतूर् पिनयिन आिे.”

“



“िो जर असां असेल तर,” मिसेस ब्रिू म्िणनल्यन.

आणण त्यनांर्ी त्यनांच्यन कोट्यनच्यन बनिीकडे पनहिलां.

“िे घे इकडे आिेत कनिी केस,” त्यन म्िणनल्यन.

ग्रेगर्े ते केस घेतले.

त्यनर्े स्लनईडवर थोडां पनणी टनकूर् त्यनवर ते केस ठेवले आणण

कनिेिां झनकण टनकलां.

ग्रेगर्े स्लनईड पहिली.

“िलन पनिू दे,” त्यनिी आई म्िणनली.

“िलन िनझ्यन कुत्र्यनिे केस पिनयिे आिे,” मिसेस ब्रिू

म्िणनल्यन.



“एकनवळेी एकनर्िे पिन,” ग्रेग म्िणनलन.

मिसेस ब्रिूर्े पनहिलां.

त्यनच्यन आईर्िेी पनहिलां.

“िनझन ववश्वनसि बसत र्निीये,” मिसेस ब्रिू म्िणनल्यन.



“एक छोटनसन केस एकन लनांब खनांबनसनरखन हदसतोय.”

ग्रेगर्े कोकोकडे पनहिलां.

“तुलन र्निी पिनयिां कन?” त्यनर्े वविनरलां.



पण कोकोर्े िक्त र्ेपटी िलवली.



“िनझ्यन हटिरर्े िलन िनझन सूक्ष्िदर्ाक र्नळेत घेऊर्

यनयलन सनांचगतलां आिे,” एक हदवस ग्रेग त्यनच्यन

आईलन म्िणनलन.

“त्यनांच्यनकडे र्निी कन एखनदन?” त्यनच्यन आईर्े

वविनरलां.

“र्निी, आिच्यन वगनात र्निी,” ग्रेग म्िणनलन.

“बरां, पण एकदि कनळजीपवूाक घेऊर् जन तो,” त्यनिी

आई म्िणनली.

ग्रेगर्े सूक्ष्िदर्ाक र्नळेत र्लेन.

जेव्िन तो घरी आलन तेव्िन तो आईलन म्िणनलन,

“आई, आम्िनलन टीिरर्े दनखवलां की सगळ्यन

सजीव गोष्टी परे्ीांपनसूर् कश्यन तयनर झनल्यन आिेत.

“परे्ी?” ग्रेगिी आई म्िणनली.



“िो,” ग्रेग म्िणनलन.

“परे्ी यन अश्यन आिेत की ज्यनपनसूर् सगळ्यन सजीव गोष्टी

तयनर झनल्यन आिेत.”

“बरां, िग दनखव िलन,” ग्रेगिी आई म्िणनली.



“िल, आपण एक कनांदन घेऊ,” ग्रेग म्िणनलन.

त्यनर्े कनांद्यनिन एक पनतळ तुकडन सोलूर् कनढलन.

त्यनर्े त्यनिी स्लनईड बर्वली आणण पनहिलां.

“बघ,” तो म्िणनलन.

“ततथे परे्ी हदसत आिेत.”

ग्रेगच्यन आईर्े पनहिलां.

“िे तर मभ ांतीिध्ये असणनऱ्यन ववटनांसनरखे हदसत आिे,” 

ती म्िणनली.



“िी तुलन िनझ्यन परे्ी दनखवतो,” ग्रेग म्िणनलन.

“स्वतःलन कनपरू् र्को घेऊस,” त्यनिी आई म्िणनली.

“र्निी, तू िक्त बघ.”

ग्रेगर्े एक दनत कोरणयनिी कनडी घेतली.

त्यनिां एक टोक त्यनर्े तोडनांिध्ये िोळलां.



र्ांतर त्यनर्े तेि टोक एक थेम्ब पनणयनत स्लनईडवर िोळलां.

त्यनर्े त्यनवर झनकण ठेवलां.

र्ांतर त्यनर्े सूक्ष्िदर्ाकनतूर् पनहिलां.

“आई इकडे ये,” तो म्िणनलन.

“इथे िनझ्यन स्वतःच्यन परे्ी आिेत.”

त्यनच्यन आईर्े पनहिलां.

“ककती छनर् आिेत यन परे्ी,” ती म्िणनली.





ग्रेगलन र्वीर् कल्पर्न सुिली िोती.

“िी िनझ्यन किर् टॅंक िधील पनर्े आतन सूक्ष्िदर्ाकनतूर्

पनिणनर आिे,” तो म्िणनलन.

“कदनचित ततथेसुद्धन िलन परे्ी हदसतील.”

ग्रेगर्े किर् टॅंक िधूर् एक पनर् घेतलां आणण त्यनिी

स्लनईड बर्वली.



“हिरव्यन रांगनच्यन ववटन!”

त्यनर्े त्यनच्यन आईलन बोलनवलां.

र्ांतर त्यनर्े पनर्नच्यन कडन पनिणयनसनठी स्लनईड थोडी किरवली.

“इथे कनिीतरी िनलिनल िोत आिे,” तो ओरडलन.

आणण तेव्िनि ग्रेगिे वडील घरी आले.

“रनत्री जेवनयलन कनय बर्वलां आिे?” त्यनर्े वविनरलां.

“िलन खूप भूक लनगली आिे.”





ग्रेगिी आई स्वयांपनकघरनत गेली.

“जेवण लवकरि तयनर िोईल,” ती म्िणनली.

“ग्रेगच्यन सूक्ष्िदर्ाकनतूर् कनय हदसत आिे ते पिन.”

“इथे बघन,” ग्रेग म्िणनलन.

“आतनपयंत तुम्िी बतघतलेल्यनपकैी सवनात व्यस्त जनगन आिे िी.”

ग्रेगच्यन वडडलनांर्ी पनहिलां.

“ग्रेग, िे सगळे प्रनणी आिेत,” ते म्िणनले.

“आणण प्रत्येक प्रनणी िन िक्त एकनि परे्ीपनसूर् बर्लेलन आिे.”



“िी आत्तनि परे्ीांववषयी मर्कलो आिे,” ग्रेग म्िणनलन.

“परांतु िलन िे िनहित र्व्ितां की िक्त एकन परे्ीपनसूर्

एखनदन प्रनणी बर्लेलन असू र्कतो!

त्यन एकन पनर्नवर र्क्कीि असे र्ांभर प्रनणी असतील.”

त्यनिे वडील सूक्ष्िदर्ाकनतूर् पिनति रनहिल.े



ते खूप वळे पिनति िोते.

ग्रेग वनट पिनत िोतन.

र्ांतर त्यनिी आई त्यन खोलीिध्ये आली.

“तू िे पनहिलां कन?”

ग्रेगच्यन वडडलनांर्ी वविनरलां.

“र्निी, िलन पनिू द्यन.”

ती ते पनिणयनसनठी खनली बसली.

ग्रेग वनट पिनत िोतन.



र्ांतर त्यनर्े त्यनच्यन वडडलनांकडे पनहिलां.

“िी तुम्िनलन सनांचगतलां िोतां की िलन एक सूक्ष्िदर्ाक िवन

िोतन,” ग्रेग म्िणनलन.

“पण िनझां िुकीिां िोतां,

िलन वनटतां आपल्यन कुटुांबनसनठी तीर् सूक्ष्िदर्ाक गरजेिे

आिेत.”



ग्रेगलन एक सूक्ष्िदर्ाक पनहिजे िोतन. तो खूप

हदवसनांपनसूर् त्यनिी वनट पिनत िोतन. जेव्िन त्यनलन

सूक्ष्िदर्ाक मिळनलन तेव्िन त्यनर्े छोट्यन छोट्यन

वस्तूांिां एक र्वीर् ववश्व र्ोधूर् कनढलां. आणण त्यन

सगळ्यन वस्तू त्यनच्यन घरनति िोत्यन.

ग्रेग सूक्ष्िदर्ाकनतूर् िीठ, सनखर, धनगन आणण केस

पिनतो. त्यनिे आई - वडीलिी त्यनच्यन यन र्ोधनत

सिभनगी िोतनत.

र्ेवटी ग्रेग वविनर करतो की, सांपणूा कुटुांबनसनठी

िक्त एक सूक्ष्िदर्ाक परेुसन असेल कन?

गे्रगचा सूक्ष्मदर्शक


